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Minęły dwa miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, a w Przed-
szkolu Samorządowym w Osiecznej ciągle coś się dzieje. Prze-
prowadzane są programy ekologiczne, artystyczne, edukacja z
zakresu historii, nauka zdrowego odżywiania, powitanie jesieni,
obchody Dnia Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej.

W niedzielę 24 października w
Schronisku Młodzieżowym „Mo-
rena” w Osiecznej został roze-
grany II Turniej Szachowy im.
Tassilo von Heydebranda. Hono-
rowy patronat nad imprezą pełnił
burmistrz Stanisław Glapiak. W
Turnieju zorganizowanym dla ju-
niorów – do lat 20 udział wzięły 33
osoby. W trakcie rozgrywek człon-
kowie Towarzystwa Ziemi Osiec-
kiej – organizatorzy imprezy wraz
z młodymi uczestnikami złożyli
wiązanki kwiatów na grobie mist-
rza szachowego Tassilo von Hey-
debranda.

Wynik ukształtował się nastę-
pująco: I m. - Piotr Markowski
(RUKS-Korona-Rawbud Rawicz),
II m. - Sławomir Hanusek (UKS
Wolsztyn), III m. - Mateusz Misz-
czak ( RUKS Korona-Rawbud Ra-
wicz), IV m. - Przemysław
Adamek (Pocztowiec Poznań), V
m. - Dawid Niekraś (UKS Tęcza
Kościan), VI m. - Sebastian Hanu-
sek (UKS Wolsztyn).
Nagrodę specjalną otrzymał

Łukasz Tycner, najlepszy w końco-
wej klasyfikacji turnieju zawodnik
reprezentujący gminę Osieczna.

Duch Tassilow schronisku

Skutki spotkania, jakie odbyło się 24 września można zo-
baczyć w kolejnych numerach "DON-OS-u". W patio Zespołu
Szkół w Kąkolewie spotkali się wszyscy redaktorzy, którzy na
przełomie osiemnastu lat pracowali na szkolną gazetą "DON-
OS". Pismo to świętowało wydanie 150. numeru. Były więc
gratulacje, dyplomy, upominki i urodzinowy tort. Na koniec
zaproszeni goście wraz z byłymi i obecnymi redaktorami ga-
zety podjęli pracę nad kolejnym wydaniem gazety.
Osiemnastoletnią historię pisma oraz jego rolę w procesie edukacji i w

lokalnym środowisku przedstawiła dyrektor Alina Żalik. Z okazji jubileu-
szu, doceniając pracę młodych redaktorów, ufundowała i obdarowała twór-
ców DO-NOS-u oraz zaproszonych gości długopisami oraz teczkami z
okolicznościowym logo. Podziękowała również nauczycielkom, które z za-
angażowaniem pełnią rolę opiekunów młodych redaktorów. Dyrektor ży-
czyła DO-NOS-owi kolejnych jubileuszy, a adeptom dziennikarstwa wielu
pomysłów, nieustającej chęci do pracy oraz satysfakcji z ciekawych arty-
kułów. W imieniu redakcji głos zabrała wicedyrektor Cecylia Glapiak, która
przedstawiła specyfikę pracy redakcji. Okolicznościową statuetkę redak-
cji DO-NOS-u wręczył burmistrz Stanisław Glapiak - były dyrektor szkoły,
inicjator powstania pisma i przez lata życzliwy recenzent. Słowa uznania
dla gazetki skierował też Dariusz Bojek - szef portalu www.kakolewo.pl,
który sprezentował redakcji urządzenie wielofunkcyjne: skaner i drukarkę.
Część oficjalną zakończyło podzielenie jubileuszowego tortu. Niespo-
dzianką dla wszystkich była wspólna praca w grupach nad materiałami
do numeru 151. Członkowie grup nie tylko intensywnie pracowali, ale i do-
brze się bawili. A 151. numer gazetki szkolnej może o tym poświadczyć.
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